Nieuwsbrief juni 2019
Beste bewoners, de zomer komt eraan, vakanties staan wellicht in de planning, daarom wensen wij iedereen
een heerlijk zomers seizoen.

BUURTFEEST/BBQ
Helaas hebben we dit jaar niet voldoende vrijwilligers om het jaarfeest/de Buurt BBQ te organiseren. Zoals
het er nu uitziet helaas dit jaar geen BBQ!! Mochten er toch nog buurtbewoners zijn die het dit jaar of
volgend jaar willen organiseren, dan horen wij dat graag. (info@hoofddorpnoord.nl).

ACTIEVE BEWONERS GEZOCHT
Zoals u misschien wel weet probeert Stichting Hoofddorp Noord de bewoners te vertegenwoordigen in de
gemeente Haarlemmermeer. Daarvoor zijn er regelmatig bijeenkomsten met de gebiedsmanager,
groenbeheer, andere wijkraden, burgemeester en wethouders, ONS (buurthuis Meerstede) en veel (leuke!!)
uitnodigingen om bij openingen, lezingen, informatiedagen/avonden aanwezig te zijn.
In het verleden organiseerden de leden van de wijkraad ook elk jaar o.a. het Sinterklaasfeest,
Kinderknutselmiddagen, Kinder disco, Jeugd disco, Theatermiddagen voor de kleintjes en Workshops voor
zowel kinderen als volwassenen. Helaas gebeurt dat niet meer, deels omdat we met een te kleine groep zijn
en omdat er te weinig animo lijkt te zijn onder de bewoners. En daarnaast is TIJD voor iedereen een
struikelblok, ook de leden van SHN hebben allemaal een fulltime baan.
Wij zijn nog steeds op zoek naar personen die zich in willen zetten voor de wijk. Dit kan op allerlei manieren.
De wijk vertegenwoordigen bij een van de bijeenkomsten of zelf een activiteit organiseren. Ook zoeken we
“experts” op het gebied van groenvoorziening en de inrichting van de wijk. Om als wijkraad een serieuze
gesprekspartner te blijven hebben we dringend ondersteuning vanuit de bewoners nodig!
Qua tijdsdruk kunt u dit zelf bepalen, maar het kost wel tijd 😊 De wijkraad zelf vergadert 4 tot 6 keer per
jaar, de meeste communicatie gaat via de mail (bijvoorbeeld een kort verslag van een bijeenkomst bij
derden). We zijn allemaal vrijwilligers en gaan op een informele en gezellige manier met elkaar om, wel is
eenieder verantwoordelijk voor zijn/haar eigen aandeel.
Wij zouden het erg op prijs stellen als we enkele bewoners kunnen verwelkomen als lid van de wijkraad.
Henk van de Bosch – Voorzitter
Joost de Kinder - Penningmeester
Henriette van de Loo – Secretaris
Ingrid van de Klauw – Lid
Harry Everts – Lid
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AANMELDEN DIGITALE NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief wordt nog één keer afgedrukt en
rondgebracht! Daarna stappen we over op de digitale
nieuwsbrief. Daarnaast hebben we een Facebook pagina.
Meld u aan voor de NIEUWSBRIEF!! Wij sturen alleen
berichten, als we ook echt wat te melden hebben. Vul uw
emailadres is onder het kopje “ABONNEER NU” en klik op
Abonneren, u komt dan vanzelf op de verzendlijst.

WAT SPEELT ER IN DE WIJK
WIJKSCHOUW/JAARVERGADERING We zijn bezig om een wijkschouw te organiseren, na de zomervakantie.
Voorlopige datum is dinsdag 17 september. Als er punten van aandacht zijn in uw straat of directe omgeving,
laat het ons dan weten, we nemen het dan op in de route. Vanzelfsprekend krijgt iedereen een uitnodiging
om mee te lopen en/of na afloop in gesprek te gaan met o.a. mensen van gemeente – gebiedsmanagement
– beheer – politie – IJmere- wijkraad, etc.
SPEELPLAATSJES Er gaan 2 speelplekken weg bij de Zoetermeerstraat en Windvorst. Deze zouden overbodig
zijn, de plekken worden daarna gewoon bestraat. De omwonenden worden hierover geïnformeerd.
BROEKERMEERSTRAAT De bestrating van de Broekermeerstraat wordt dit jaar opgeknapt.
GEOWEB Via bijgaande link kunt u zien waar er werkzaamheden zijn en wat de status is.
https://geoweb.haarlemmermeer.nl/GeoWeb/Index.html?viewer=Werkzaamheden
WATERGRAAFSMEERSTRAAT Er zullen bomen gerooid worden in de Watergraafsmeerstraat – daar is een
bericht van uitgegaan – bewoners kunnen via E-participatie (online) reageren.
INDUSTRIETERREIN HOOFDDORP NOORD Hoofddorp-Noord komen op de vroegere locatie van de AM
Groep aan de Hoofdweg honderden nieuwe huizen. Het precieze aantal staat nog niet vast, maar wel is al
duidelijk dat er ook veel hoogbouw komt. Na deze bouw zullen er hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe
vergunningen voor woningen afgegeven worden; eerst zullen de toegangswegen aangepast moeten worden,
m.a.w. omlegging van de N201.
MELDKNOP We hebben een meldknop op de “homepage”! Is er iets kapot in uw woonomgeving? Meld het
met dit formulier. Ook als het gaat om zwerfvuil, volle vuilnisbakken, hondenpoep, vernielingen of
ongedierte.
SAMENLOOPVOORHOOP 22-23 juni wordt de Samenloop voor Hoop georganiseerd bij de Toolenburgse
plas. Alle opbrengsten gaan direct naar het KWF, U kunt nog steunen via de actiepagina’s!! Ook die van
Ingrid van der Klauw – met elkaar.
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